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Úvodné ustanovenie
Pre poistenie rizika straty zamestnania, ktoré dojednáva Groupama

Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej

len „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,

týchto Všeobecných poistných podmienok pre poistenie straty zamestnania

k spotrebným úverom pre klientov OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej len

„VPP-SZ”) a poistnej zmluvy č. 21/2010/NP a č. 12/2010/ŽP.

Článok 1 – Predmet poistenia a základné pojmy

Z poistenia rizika straty zamestnania vzniká v prípade poistnej udalosti

poistenému právo, aby poisťovateľ za neho uhrádzal splátky spotrebného

úveru poistníkovi, ktoré je povinný platiť ako dlžník zo Zmluvy

o spotrebnom úvere uzatvorenej s poistníkom, v rozsahu a za podmienok

stanovených týmito VPP-SZ a poistnou zmluvou č. 21/2010/NP

a č. 12/2010/ŽP.

Pojmom uvádzaným v týchto VPP-SZ sa prikladá nasledovný význam:

Čakacia doba – časový úsek v dĺžke 90 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia. V tejto lehote strata

zamestnania a následná nezamestnanosť poisteného nie sú považované

za poistnú udalosť a poistníkovi nevzniká nárok na poistné plnenie.

Koniec poistenia – okamih, ktorým zaniká povinnosť poisťovateľa

poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti a právo

poisťovateľa na poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Nezamestnaná osoba – každá osoba, ktorá nie je v pracovnom alebo

obdobnom vzťahu, ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá

je zároveň v Slovenskej republike registrovaná na úrade práce ako

evidovaný nezamestnaný, a ktorej je súčasne v Slovenskej republike

poskytovaná dávka v nezamestnanosti.

Oprávnená osoba – osoba, ktorej podľa poistnej zmluvy vzniká právo

na poistné plnenie. Oprávnenou osobou v zmysle týchto VPP-SZ je poistník,

ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistenie – je právny vzťah, na základe ktorého na seba preberá

poisťovateľ záväzok, že oprávnenej osobe poskytne poistné plnenie

v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve a týchto VPP-SZ, ak nastane

náhodná škodová udalosť uvedená v týchto poistných podmienkach

a ktorým sa poistník zaväzuje platiť poistné.

Poistenie k úveru – združené poistenie k úverom poskytovaným

poistníkom.

Poistený – fyzická osoba – klient OTP Banky Slovensko, a.s. – na ktorú

sa poistenie straty zamestnania vzťahuje podľa uzatvorenej poistnej zmluvy

a ktorá spĺňa podmienky uvedené v čl. 2 bod 1.

Poistná suma – je hornou hranicou poistného plnenia za jednu a všetky

poistné udalosti počas trvania poistenia. Výška poistnej sumy je uvedená

v poistnej zmluve.

Poistná doba – časový úsek medzi začiatkom poistenia a koncom

poistenia, ktorý je viazaný na obdobie trvania poistného vzťahu.

Poistná zmluva – rámcová zmluva uzatvorená medzi poisťovateľom

a poistníkom v prospech poisteného.

Poistné – cena dohodnutá medzi poisťovateľom a poistníkom, ktorú je

poistník povinný uhradiť ako protihodnotu za poskytovanie poistného krytia.

Poistné krytie – rozsah udalostí, na ktoré sa vzťahuje povinnosť

poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie za splnenia podmienok uvedených

v poistnej zmluve a v týchto poistných podmienkach.

Poistné obdobie – časový úsek, za ktorý sa platí poistné. Poistným

obdobím je jeden mesiac, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Poistné plnenie – je plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť

v súlade s ustanoveniami poistnej zmluvy a VPP-SZ, ak nastala poistná

udalosť.

Poistník – OTP Banka Slovensko, a.s., ktorá s poisťovateľom uzatvorila

poistnú zmluvu.

Poisťovateľ – je Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne

z iného členského štátu, ktorá s poistníkom uzatvorila poistnú zmluvu.

Poskytnutie úveru – deň pripísania peňažných prostriedkov na základe

úverovej zmluvy na účet poisteného alebo deň, kedy dlžník v OTP Banke

Slovensko, a.s. písomne potvrdí prevzatie peňažných prostriedkov

na základe úverovej zmluvy.

Strata zamestnania – skončenie pracovného, štátno-zamestnaneckého,

služobného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu

dojednaného na dobu neurčitú, v prípade ktorého už uplynula skúšobná

doba, pričom sa pracovný pomer skončil:

a. výpoveďou danou zamestnávateľom, alebo dohodou o skončení

pracovného pomeru, z dôvodu

a/1. ak sa ruší alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť;

a/2. ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné

rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene

jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov

s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných

zmenách;

a/3. ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa

lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu

prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania, alebo

pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku

najvyššiu prípustnú expozíciu (pôsobenie) určenú rozhodnutím

príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

b. okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca

b/1. ak zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať

prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ

ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú

pre neho vhodnú prácu;

b/2. ak zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy,

cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo

ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti.

Súhlas s poistením k úveru – písomné vyjadrenie vôle poisteného o jeho

súhlase byť poisteným na základe poistnej zmluvy, ktorá je obsahom

úverovej zmluvy.

Úverová zmluva – zmluva uzatvorená medzi OTP Bankou Slovensko, a.s.

a poisteným, ktorej predmetom je poskytnutie úveru OTP Bankou

Slovensko, a.s.

Úverová splátka (spátka úveru) – splátka istiny úveru vrátane splátky

úroku z úveru, ktorú je poistený povinný v pravidelných intervaloch platiť

poistníkovi.

Výročie začiatku poistenia k úveru – deň, ktorý sa počas platnosti

poistnej zmluvy svojim číselným označením dňa a mesiaca zhoduje s dňom

a mesiacom začiatku poistenia.

Začiatok poistenia – okamih, ktorým vzniká povinnosť poisťovateľa
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poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti a právo

poisťovateľa na poistné od poistníka podľa uzatvorenej poistnej zmluvy.

Článok 2 – Poistený

1. Poistenie v zmysle VPP-SZ a poistnej zmluvy sa vzťahuje len na fyzickú

osobu, ktorá s poistníkom uzatvorila úverovú zmluvu ako aj vyslovila v tejto

úverovej zmluve súhlas s poistením, pričom ku dňu podpisu úverovej

zmluvy spĺňa nasledovné podmienky:

a. v deň začiatku poistenia je staršia ako 18 a mladšia ako 64 rokov.

Vstupný vek predstavuje rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku

poistenia a kalendárnym rokom v ktorom sa táto osoba narodila.

Zároveň musí byť splnená podmienka, že súčet vstupného veku

a poistnej doby, ktorá je zhodná s dobou trvania úveru, musí byť menší

alebo rovný 65;

b. má plnú spôsobilosť na právne úkony;

c. nepoberá starobný dôchodok;

d. nebol jej priznaný invalidný dôchodok;

e. nie je uznaná lekárom za práceneschopnú;

f. je zdravá a netrpí chronickým, dlhotrvajúcim, opakujúcim

sa, nevyliečiteľným alebo závažným ochorením, telesnou vadou alebo

závislosťou, ktorá by mohla ohroziť jej zdravie alebo život alebo

ochorením, resp. poruchou zdravia, ktorá by mohla mať za následok

vznik invalidity a nie je pod pravidelným lekárskym dohľadom

v dôsledku zisteného ochorenia, resp. poruchy zdravia s pravidelným

alebo trvalým užívaním liekov (zvýšený krvný tlak, cukrovka, astma,

infarkt, mozgová príhoda, rakovina, ochrnutie alebo iné neurologické

ochorenie, depresia alebo iné psychické ochorenie, alkoholová alebo

drogová závislosť, ochorenie srdca, pečene, pankreasu, obličiek,

žalúdka, čriev, mozgu a iné);

g. nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym

dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým

užívaním liekov;

h. nie je práceneschopná a za posledných 12 mesiacov nebola

práceneschopná dlhšie ako 30 po sebe nesledujúcich dní;

i. netrpí a v posledných 10 rokoch pred začiatkom poistenia netrpela

žiadnym onkologickým ochorením;

j. netrpí a v posledných 5 rokoch pred začiatkom poistenia netrpela

žiadnym kardiovaskulárnym ochorením;

k. netrpí trvalou nervovou alebo duševnou poruchou ani nervovým alebo

duševným ochorením, nie je závislá od alkoholu alebo iných návykových

a omamných látok;

l. nemá zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku

dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu v porovnaní so zdravou

fyzickou osobou viac ako 40% v zmysle príslušných všeobecne

záväzných právnych predpisov platných pre oblasť sociálneho poistenia,

nie je poberateľom invalidného dôchodku a v minulosti nepoberala

čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok;

m. v rámci zamestnania nie je alebo nebude vystavená zvláštnemu

nebezpečenstvu (napr. ako vojenský pilot, osobná ochranka, záchranár

– horskej služby, záchranná služba na vrtuľníku, potápač, pri práci

v podzemí alebo v tuneloch, motocyklový alebo automobilový pretekár,

artista, krotiteľ, kaskadér, jaskyniar, vojak alebo policajt zvláštnej

jednotky, pyrotechnik, atď.), ani nebude zaobchádzať s výbušnými,

vyžarujúcimi alebo inak zdraviu nebezpečnými látkami;

n. jej pracovný pomer, štátno-zamestnanecký pomer, služobný pomer

alebo obdobný pracovnoprávny vzťah (ďalej len „pracovný pomer“)

je na dobu neurčitú a bola zamestnaná v pracovnom pomere

nepretržite v predchádzajúcich 12 mesiacoch a nie je v skúšobnej

dobe;

o. nedala a ani jej nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, neskončila

so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, neobdržala

od zamestnávateľa ani nezaslala zamestnávateľovi návrh na skončenie

pracovného pomeru dohodou;

p. nepatrí podľa svojho vedomia medzi okruh zamestnancov, s ktorými by

mohol byť v dobe nasledujúcich 12 mesiacov rozviazaný pracovný

pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a-b Zákonníka práce

(najmä v dôsledku organizačných zmien zamestnávateľa, znižovania

počtu zamestnancov a pod.) alebo iných obdobných dôvodov

uvedených v iných ustanoveniach upravujúcich jej pracovný pomer.

Článok 3 – Začiatok a koniec poistenia

1. Poistenie nadobúda účinnosť nultou hodinou stredoeurópskeho času

prvého dňa lehoty v ktorej je poistený oprávnený čerpať spotrebný úver.

2. Poistenie končí 24. hodinou stredoeurópskeho času dňa konečnej

splatnosti úveru, pokiaľ nenastali okolnosti uvedené v bode 3 tohto článku.

3. V prípade predčasného splatenia spotrebného úveru alebo vyhlásenia

spotrebného úveru za predčasne splatný, poistenie zaniká dňom splatenia

úveru alebo dňom zániku úverového vzťahu zo spotrebného úveru.

4. Poistná doba je identická s dobou konečnej splatnosti spotrebného

úveru, na ktoré je poistenie viazané.

5. Poistenie nie je možné dojednať po vyčerpaní, i čiastočnom, spotrebného

úveru.

Článok 4 – Vznik a zánik poistenia

1. Ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak, je poistným obdobím

kalendárny mesiac, pričom prvé poistné obdobie začína nultou hodinou

stredoeurópskeho času dňa dojednaného ako začiatok poistenia. Posledné

poistné obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom

nastala skutočnosť, s ktorou sa tieto VPP-SZ alebo poistná zmluva spájajú

koniec poistenia a končí dňom, ku ktorému poistenie zaniká.

2. Poistenie zaniká:

a. posledným dňom platnosti úverovej zmluvy, ku ktorej sa poistenie

vzťahuje;

b. dňom splatnosti poslednej úverovej splátky;

c. dňom zániku záväzku poisteného platiť splátky úveru, a to jeho

splnením alebo inak;

d. uplynutím poistnej doby;

e. dňom smrti alebo dňom vzniku plnej a trvalej invalidity poisteného;

f. posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenému vznikne

nárok na poberanie starobného, invalidného a predčasného dôchodku,

priznaného v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov;

g. ďalšími spôsobmi uvedenými v týchto VPP-SZ, v poistnej zmluve alebo

stanovenými zákonom.

3. Poistenie zanikne aj odmietnutím plnenia z poistenia, ak sa poisťovateľ

dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú

pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť

pri dojednávaní poistenia, a ktorá pre uzatvorenie poistenia bola podstatná.

4. Poistenie zaniká odstúpením poisťovateľa od poistenia, ak poistený

porušil povinnosť odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky

poisťovateľa a poisťovateľ by pri pravdivom a úplnom odpovedaní

na otázky týkajúce sa poistenia poistenie neuzatvoril. Odstúpením

od poistenia poistenie zaniká od začiatku a každý z účastníkov zmluvy

je povinný vrátiť to, čo si vzájomne dovtedy z tejto zmluvy plnili.

Článok 5 – Čakacia doba

1. Čakacou dobou sa rozumie doba, počas ktorej nevzniká poisťovateľovi

povinnosť poskytnúť poistné plnenie z udalostí, ktoré by inak boli poistnými

udalosťami.

2. Nárok na poistné plnenie z poistenia vzniká najskôr pri poistnej udalosti,

ktorá nastane po uplynutí čakacej doby.

3. Dĺžka čakacej doby je 90 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní

odo dňa začiatku poistenia.
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Článok 6 – Poistné a spôsob platenia

1. Poistné je úhrada za poskytovanie poistnej ochrany dohodnutej

v uzatvorenej poistnej zmluve.

2. Výška poistného, jeho splatnosť a dĺžka poistného obdobia

sú dohodnuté v poistnej zmluve.

3. Výška poistného sa pre poistenie a jednotlivé druhy poistenia stanovuje

podľa platných kalkulačných zásad.

4. Pri výplate poistného plnenia je poisťovateľ oprávnený započítať voči

poistnému plneniu prípadné nedoplatky poistného.

5. Poistné je zaplatené pripísaním poistného na účet poisťovateľa v jeho

peňažnom ústave.

6. Poistné je splatné v platnej mene na území Slovenskej republiky,

ak nie je dohodnuté inak.

7. Ak poistenie zanikne z dôvodu poistnej udalosti pred uplynutím doby,

za ktorú bolo zaplatené poistné, patrí poisťovateľovi poistné za celé poistné

obdobie. Ak zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo

zaplatené poistné, z iného dôvodu ako je poistná udalosť, poistenie

zanikne k výročnému dňu v mesiaci, v ktorom poistník oznámi

poisťovateľovi zánik tohto poistenia. Poisťovateľ má nárok na poistné

do dátumu zániku.

Článok 7 – Poistná udalosť

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu

poistenia a sú vyšpecifikované v bode 2 tohto článku.

2. Poistnou udalosťou v zmysle týchto VPP-SZ je taká strata zamestnania,

ku ktorej došlo po uplynutí čakacej lehoty v čase trvania poistenia

v dôsledku jednej z nasledujúcich skutočností:

a. výpovede danej zamestnávateľom z dôvodov, ak

a/1. sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť;

a/2. sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné

rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene

jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov

s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných

zmenách podľa § 63, ods. 1, písm. a až b Zákonníka práce.

b. prepustením poisteného zo štátno-zamestnaneckého pomeru,

služobného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu

ak v dôsledku zníženia početných stavov nie je preňho iné služobné

zaradenie;

c. dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov, ak

c/1. sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť;

c/2. sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné

rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene

jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov

s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných

zmenách podľa § 63, ods. 1, písm. a až b Zákonníka práce.

d. súdneho zmieru z dôvodov výpovede podľa § 63, ods. 1, písm. a až c

Zákonníka práce, ak:

d/1. sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť;

d/2. sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné

rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene

jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov

s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných

zmenách;

d/3. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho

posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,

alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo

pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol

najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného

orgánu verejného zdravotníctva;

d/4. iných prípadov stanovených podľa poistnej zmluvy alebo

na základe rozhodnutia poisťovateľa.

3. Poistnou udalosťou z poistenia straty zamestnania sa rozumie strata

pravidelného zdroja príjmu poisteného v dôsledku skončenia pracovného

pomeru alebo obdobného vzťahu spôsobeného bez jeho subjektívneho

pričinenia, pričom poistený je registrovaný na príslušnom úrade práce ako

uchádzač o zamestnanie a súčasne poberá dávku v nezamestnanosti,

prípadne dávky sociálneho charakteru a štátnej sociálnej podpory

nahrádzajúcej dávku v nezamestnanosti alebo je osobou, ktorej uvedené

dávky nie sú poskytnuté z majetkových dôvodov a taktiež nemá iný zdroj

príjmu.

4. Za stratu zamestnania sa nepovažuje odchod do starobného dôchodku,

výsluhového dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného

dôchodku.

5. Nezamestnanou osobou sa rozumie každá osoba, ktorá nie je

v pracovnom alebo obdobnom vzťahu, ani nevykonáva samostatnú

zárobkovú činnosť, ktorá je v Slovenskej republike registrovaná na úrade

práce ako evidovaný nezamestnaný, a ktorej je súčasne v Slovenskej

republike poskytovaná dávka v nezamestnanosti. Za nezamestnanú osobu

sa nepovažuje osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku,

predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo

invalidného dôchodku.

Článok 8 – Územná platnosť

1. Poistná ochrana v prípade poistenia pre prípad straty zamestnania

sa vzťahuje len na tie poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej

republiky.

2. Poistený musí mať trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky.

3. Poistenie straty zamestnania sa vzťahuje na stratu zamestnania

u zamestnávateľa so sídlom na území SR; v prípade organizačnej zložky

je rozhodujúce sídlo organizačnej zložky zamestnávateľa zapísané

v príslušnom registri.

Článok 9 – Poistné plnenie

1. Ak nastala poistná udalosť, má poistený právo na poistné plnenie

za podmienok stanovených v týchto VPP-SZ a v príslušných ustanoveniach

poistnej zmluvy.

2. Poisťovateľ poskytuje z poistnej zmluvy poistné plnenie poistníkovi,

ak nie je dohodnuté inak.

3. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie až vtedy, keď boli

splnené všetky podmienky pre vznik nároku na poistné plnenie

vyšpecifikované v týchto VPP-SZ a boli mu predložené všetky relevantné

dokumenty, ktoré požadoval. Doložené dokumenty k poistnej udalosti

si poisťovateľ ponecháva. Poisťovateľ je povinný vyplatiť poistné plnenie

oprávnenej osobe do 15 dní odo dňa, kedy poisťovateľ skončí všetky

potrebné prešetrenia týkajúce sa danej poistnej udalosti a uzná svoju

povinnosť plniť.

4. Poisťovateľ nie je v omeškaní s plnením počas doby, počas ktorej

sú poistený a poistník v omeškaní s plnením povinností, ktoré sa poistnou

zmluvou a na základe týchto VPP-SZ zaviazali plniť pri poistnej udalosti.

5. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je poistník v omeškaní s platením

poistného, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie o sumu

zodpovedajúcu dlžnému poistnému.

6. Ak bola poistná zmluva vypovedaná a dôjde do zániku poistenia

k poistnej udalosti, z ktorej vzniká nárok na poistné plnenie, poisťovňa má
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povinnosť plniť. Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie končí

dňom zániku poistenia.

7. Ak bolo poistné plnenie vyplatené osobe, ktorá na poistné plnenie

z nejakého dôvodu nemala nárok, takáto osoba je povinná poistné plnenie

vrátiť a to aj vtedy, keď už poistenie zaniklo.

8. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou

je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede

nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzatvorenie poistenia

bola podstatná, je oprávnený dohodnuté poistné plnenie odmietnuť.

Odmietnutím poistného plnenia poistenie zanikne.

9. Plnením v prípade poistnej udalosti poistenie nezaniká.

10. Poistné plnenie je splatné v oficiálnej mene Slovenskej republiky.

11. Za stanovenie technických parametrov poistenia (poistné, poistná doba,

poistná suma) zodpovedá poistník a poistený. Ak boli, najmä v dôsledku

nesprávne uvedeného dátumu narodenia, výšky poskytnutého úveru alebo

mesačnej splátky úveru nesprávne stanovené technické parametre

poistenia (poistné, poistná doba, poistná suma – poistné plnenie),

výsledkom ktorých bolo stanovenie nižšieho poistného ako pri správnom

stanovení technických parametrov poistenia, je poisťovateľ oprávnený

plnenie zo zmluvy primerane znížiť.

12. V prípade, že nastane poistná udalosť, ku ktorej dôjde následkom užitia

alebo aplikácie omamných látok alebo liekov v dávkach nezodpovedajúcich

lekárskemu predpisu, alebo spôsobená užitím alkoholu, či sústavným

alkoholizmom, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy

primerane znížiť.

13. Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej stratou

zamestnania poisteného vznikne, ak nastala nezamestnanosť poisteného

po uplynutí čakacej doby podľa týchto VPP-SZ a pokiaľ nezamestnanosť

poisteného trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní. Výška plnenia

sa rovná pravidelným splátkam úveru, ktorých deň splatnosti podľa

príslušnej zmluvy pripadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného,

začínajúc pravidelnou splátkou splatnou v poistnom období, v ktorom

dosiahne trvanie nezamestnanosti 60 alebo viac dní.

14. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti môže predstavovať maximálne

12 mesačných úverových splátok za predpokladu, že boli splnené

podmienky na výplatu poistného plnenia v článku 7 body 2 a 3. Poisťovateľ

plní maximálne za dve poistné udalosti počas poistnej doby. Nárok

na výplatu z druhej poistnej udalosti vzniká v prípade, ak poistený bol

zamestnaný nepretržite 12 mesiacov medzi dvoma poistnými udalosťami.

15. V prípade súbehu poistných udalostí z dôvodu straty zamestnania

a pracovnej neschopnosti, plní poisťovateľ z tej poistnej udalosti, ktorá

nastane skôr. Ak plní poisťovateľ z titulu jednej z uvedených poistných

udalostí a v priebehu jej trvania nastane druhá poistná udalosť, poskytne

poisťovateľ plnenie z druhej poistnej udalosti až potom, čo bolo v plnej

výške poskytnuté plnenie z tej poistnej udalosti, ktorá nastala skôr

a za podmienky, že ku dňu ukončenia prvej poistnej udalosti sú inak

splnené podmienky pre poskytnutie plnenia z titulu v poradí druhej poistnej

udalosti.

16. Poistený, u ktorého nastala poistná udalosť je povinný poskytnúť

poisťovateľovi bez zbytočného odkladu úplne vyplnený a podpísaný

formulár Oznámenie poistnej udalosti – strata zamestnania spolu

s nasledujúcimi dokladmi:

a. kópia pracovnej zmluvy alebo písomného dokumentu, na základe

ktorého poistenému vznikol pracovný pomer;

b. kópia dokladu o rozviazaní pracovného pomeru s uvedením dôvodu

rozviazania pracovného pomeru;

c. kópia rozhodnutia o priznaní podpory v nezamestnanosti s dátumom,

od ktorého poistený poberá podporu v nezamestnanosti, pokiaľ mu

táto bola priznaná;

d. kópia potvrdenia, že poistený je registrovaný na úrade práce ako

evidovaný nezamestnaný (je vedený v evidencii uchádzačov

o zamestnanie) a poberá dávku v nezamestnanosti, prípadne dávky

sociálneho charakteru a štátnej sociálnej podpory nahrádzajúcej dávku

v nezamestnanosti k dátumu hlásenia poistnej udalosti (potvrdenie

vystavuje úrad práce na žiadosť uchádzača o zamestnanie);

e. v prípade, že poistenému nie je poskytovaná podpora

v nezamestnanosti alebo dávky sociálneho charakteru a štátnej sociálnej

podpory z dôvodu jeho majetkových pomerov, kópia potvrdenia,

že je registrovaný na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný

(v evidencii uchádzačov o zamestnanie).

17. V prípade nedoloženia dokladov uvedených v bode 16 tohto článku

nevzniká právo na poistné plnenie.

18. Každé trvanie nezamestnanosti poisteného musí byť poisťovateľovi

doručené poisteným najmenej raz za kalendárny mesiac, najneskôr však

do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za mesiac, v ktorom bol

poistený nezamestnaný a to zaslaním kópie písomného potvrdenia,

že poistený je registrovaný na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný

(je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie).

19. V prípade nedoloženia dokladu uvedeného v bode 18 tohto článku

v stanovenej lehote, oprávnenej osobe nevzniká ďalej nárok na poistné

plnenie a poisťovateľ považuje svoju povinnosť plniť za ukončenú.

20. Poisťovateľ je povinný a zároveň oprávnený vykonávať ďalšie potrebné

prešetrenia poistnej udalosti priamo s poisteným a vyhradzuje si právo

požadovať od poisteného aj iné doklady, ktoré považuje za potrebné.

21. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa

o ukončení nezamestnanosti predložením kópie potvrdenia o ukončení

poberania podpory v nezamestnanosti alebo dávok sociálneho charakteru

a štátnej sociálnej podpory nahradzujúcej podporu v nezamestnanosti,

alebo o vyradení z evidencie uchádzača o zamestnanie.

22. Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť v prípade,

že poisťovateľ uplatní oprávnenie zisťovať a preskúmavať skutočnosti

dôležité pre posúdenie vzniku poistnej udalosti a stanovenie výšky

poistného plnenia.

23. Doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti, ktoré sú predložené

poisťovateľovi, musia byť vystavené podľa slovenského práva. Doklady,

ktoré sú vystavené podľa cudzieho práva, uzná poisťovateľ ako

preukazujúce vznik poistnej udalosti, ak z ich obsahu nesporne vyplýva,

že poistná udalosť skutočne nastala. Ak nie sú doklady preukazujúce vznik

poistnej udalosti predložené podľa slovenského práva a poisťovateľ ich

neuzná ako preukazujúce vznik poistnej udalosti, má sa za to, že poistná

udalosť nenastala.

24. Pokiaľ sú doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti vystavené v inom

ako slovenskom jazyku, poistený je povinný na žiadosť poisťovateľa doložiť

úradný preklad týchto dokladov.

Článok 10 – Povinnosti poisťovateľa, poistníka
a poisteného

1. Poistník a poistený sú okrem povinností uložených všeobecne záväznými

právnymi predpismi a ostatnými ustanoveniami týchto VPP-SZ povinní:

a. pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce

sa dojednávaného poistenia, ako aj odovzdať mu všetky informácie,

ktoré sa dozvie alebo získa od poisteného v súvislosti s uzatvoreným

poistením. Pod pravdivým zodpovedaním otázok sa rozumie aj splnenie

podmienok poistenej osoby, ktoré sú uvedené v článku 2 týchto

podmienok. To isté platí pri zmene poistenia;
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b. v prípade poistnej udalosti včas, najneskôr ku dňu vzniku nároku

na plnenie poisťovateľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť

a vznik poistnej udalosti doložiť dokladmi vymedzenými v čl. 9, bod 16,

písm. a až e týchto VPP-SZ, ako aj ďalšími dokladmi, ktoré poisťovateľ

vyžiada;

c. umožniť poisťovateľovi, a to vrátane osôb splnomocnených

poisťovateľom kontrolu dodržiavania záväzkov prevzatých na základe

poistnej zmluvy, predovšetkým kontrolu okolností skončenia

pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu, v ktorom bol poistený

v čase uzatvorenia poistenia a ďalších skutočností potrebných

pre stanovenie výšky a rozsahu poisťovateľa plniť a poskytnúť

poisťovateľovi nevyhnutnú súčinnosť.

2. Poisťovateľ je povinný oznámiť poistníkovi poistné podmienky platné

pre jeho poistnú zmluvu; povinnosťou poistníka je oboznámenie

poisteného s obsahom týchto VPP-SZ a ich odovzdanie poistníkovi

pred začiatkom poistenia.

3. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistníkovi plnenie do 15 dní od ukončenia

prešetrenia potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť.

4. Poisťovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch

a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri dojednávaní poistenia,

spracovávania poistnej zmluvy a pri likvidácii poistnej udalosti.

5. Všetky oznámenia a žiadosti je potrebné doručiť písomnou formou

poisťovateľovi v slovenskom jazyku. Oznámenia poisťovateľovi sú účinné

ich doručením.

6. Poisťovateľ doručuje všetky písomnosti na uvedenú korešpondenčnú

adresu poistníka alebo poisteného výlučne však na území Slovenskej

republiky.

7. Akékoľvek zmeny alebo dodatky týkajúce sa poistnej zmluvy musia byť

doručené písomnou formou, v opačnom prípade sú neplatné.

8. Písomnosti doručené poistenému sa považujú za doručené dňom

prevzatia zásielky alebo dňom, kedy poistník alebo poistený odmietol

prevziať zásielku. V prípade, že si adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol

na pošte doručenú zásielku, považuje sa za doručenú v posledný deň lehoty

uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom,

kedy bolo oznámenie vrátené poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu

adresy, ktorú poistený neoznámil.

Článok 11 – Výluky z poistenia

1. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistná udalosť z poistenia straty

zamestnania nastane:

a. skončením pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho

vzťahu, ktoré je poistenému zamestnávateľom predbežne oznámené

už pred dátumom dojednaným ako začiatok poistenia;

b. skončením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu

zamestnávateľom v dôsledku porušenia pracovnej disciplíny, podľa

príslušných ustanovení Zákonníka práce;

c. skončením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu dohodou

okrem dohody z dôvodov organizačných zmien v súlade s § 63, ods. 1

písm. b Zákonníka práce;

d. skončením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu z dôvodu

predčasného alebo riadneho ukončenia pracovného pomeru alebo

obdobného vzťahu uzatvoreného na dobu určitú;

e. skončením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu počas

skúšobnej doby poisteného;

f. skončením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu,

ak zamestnávateľom je osoba blízka poistenému v zmysle § 116

Občianskeho zákonníka, ak má poistený majetkovú účasť na svojom

zamestnávateľovi, alebo je členom jeho štatutárneho orgánu alebo

dozornej rady;

g. skončením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu výpoveďou

danou zamestnancom;

h. okamžitým skončením pracovného pomeru zamestnávateľom;

i. ak poistený nie je v pracovnom pomere, je samostatne zárobkovo

činnou osobou alebo pracuje na základe dohody o vykonaní práce.

Článok 12 – Zmena poistenia

Zmena rozsahu poistenia v priebehu poistnej doby nie je možná.

Článok 13 – Spracovanie osobných údajov

1. Poistník/poistený poskytuje údaje uvedené v poistnej zmluve

poisťovateľovi v zmysle zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poisťovníctve") na účely

identifikácie a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie,

na účely uzatvorenia tejto poistnej zmluvy a správy poistenia, na účel

ochrany a domáhania sa práv poisťovateľa voči osobe poisteného

a dotknutých osôb, zdokumentovania činnosti poisťovateľa, vykonávania

dohľadu nad poisťovateľom a na plnenie povinností a úloh poisťovateľa

podľa zákona o poisťovníctve alebo osobitných právnych predpisov.

2. Poisťovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje, získané pre účely

uzatvorenia poistnej zmluvy a plnenia práv a povinností vyplývajúcich

z poistnej zmluvy bude spracúvať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.

3. Poistník/poistený súhlasia, aby poisťovateľ v rámci svojej činnosti

v poisťovníctve spracúval ich osobné údaje poskytnuté pre účely poistnej

zmluvy podľa zákona č. 428/2002 Z. z. ako aj s ich sprístupnením

a spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou

poistných udalostí, vymáhaním pohľadávok, ako aj subjektom patriacim

do skupiny Groupama, zaisťovniam za účelom zaistenia a finančným

inštitúciám na účely vinkulácie. Poistník a poistený zároveň súhlasia

s cezhraničným prenosom poskytnutých osobných údajov, vykonávaným

na účely správy poistenia a na účely likvidácie poistných udalostí do krajín,

ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov ako aj do krajín,

ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

4. Poistník a poistený súhlasia so spracúvaním osobných údajov na účely

priameho marketingu v súvislosti s poisťovacou činnosťou poisťovateľa.

5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný po dobu trvania

zmluvného vzťahu a na dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi

predpismi pre uchovávanie dokladov o vykonaných obchodoch medzi

poisťovateľom a poisteným.

6. Poistník a poistený nie je oprávnený odvolať súhlas so spracovávaním

jeho osobných údajov pred uplynutím doby platnosti súhlasu

so spracúvaním jeho osobných údajov.

7. Poistník a poistený je oprávnený odvolať súhlas na spracúvanie

a využívanie osobných údajov pre účely priameho marketingu. Odvolanie

súhlasu so spracovávaním osobných údajov pre účely priameho marketingu

nadobúda účinnosť jeden mesiac po jeho doručení poisťovateľovi.

8. Poistník a poistený je oprávnený uplatniť si práva dotknutej osoby podľa

§ 20 až 22 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení

neskorších predpisov.

9. Poistený berie na vedomie, že poisťovateľ postupuje pri realizácii

rozhodnutí súdu o výkone rozhodnutia a exekučných príkazov prikázaním

pohľadávky z účtu v zmysle príslušnej platnej právnej úpravy.

10. V prípade vyplatenia neoprávneného plnenia poisťovateľom,

spôsobeného poistníkom, je poistník povinný uhradiť poisťovateľovi

v lehote do 15 dní od doručenia písomného oznámenia neoprávnene

vyplatené plnenie.
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Článok 14 – Prechod práva

1. Ak má poistený proti inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy,

na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo

na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil, alebo ju za neho vypláca.

Článok 15 – Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Ak sa zmení, zruší a/alebo nahradí novým ustanovenie právneho

predpisu, na ktoré tieto VPP-SZ odkazujú, platnosť príslušného ustanovenia

VPP-SZ tým nie je dotknutá, a má sa za to, že ide o odkaz na nové alebo

zmenené ustanovenie právneho predpisu v platnom znení.

2. Poistník a poistený majú právo sa písomne obrátiť so sťažnosťou

na poisťovateľa. Sťažnosť sa zasiela na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ

má povinnosť písomne odpovedať na sťažnosť v primeranej lehote. Spôsob

vybavovania sťažností podaných poistníkom, poisteným a oprávnenou

osobou upravuje osobitný vnútorný predpis, ktorý je k nahliadnutiu v sídle

poisťovateľa.

3. Tieto VPP-SZ nadobúdajú účinnosť 13. 10. 2010.
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